
 

 

OZNAMOVANIE PRIZNANIA STAROBNÉHO DÔCHODKU 

 

     V súvislosti s priznávaním starobných dôchodkov si Vás dovoľujeme upozorniť na to, že 

podľa ustanovenia zákona č. 328/2002 Z. z.  je poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia 

povinný preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku sociálneho 

zabezpečenia, nároku na jej výplatu a jej sumu v lehote ôsmich dní odo dňa vzniku tejto 

skutočnosti. Podľa informácie zverejnenej na web stránke MV SR je poberateľ dávky povinný 

Odboru sociálneho zabezpečenia SPSČaOÚ MV SR priznanie inej dôchodkovej dávky 

bezodkladne oznámiť. 

     Dôvodom je najmä to, že z osobitného účtu sú vyplácané nielen dávky výsluhového 

zabezpečenia, ale aj dávky, ktoré po nadobudnutí účinnosti zákona č. 328/2002 Z. z. neprešli, 

nesplnili podmienky na prekvalifikovanie na výsluhové dávky. Táto povinnosť smeruje aj k 

predchádzaniu vzniku možných tzv. preplatkov na dávkach, ktoré podliehajú súbehu podľa 

všeobecného predpisu o sociálnom poistení.  U ostatných poberateľov sa táto povinnosť viaže 

k informačnému poskytnutiu údajov na účely napr. vianočného príspevku, minimálneho 

dôchodku, pre štatistické účely, ako aj k naplneniu povinností, ktoré má odbor sociálneho 

zabezpečenia vo vzťahu k Sociálnej poisťovni, ústredie. 

 
Zákon č.  328/ 2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 
 
§ 113 
Práva a povinnosti poberateľa dávky sociálneho zabezpečenia 
 (2) Poberateľ dávky sociálneho zabezpečenia je povinný 
a) preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik, trvanie, prerušenie a zánik sociálneho 
zabezpečenia, 
b) preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik a zánik nároku na dávku sociálneho 
zabezpečenia, nároku na jej výplatu a jej sumu v lehote ôsmich dní odo dňa vzniku tejto 
skutočnosti; ak policajt, profesionálny vojak alebo iný poberateľ dávky sociálneho 
zabezpečenia bol písomne vyzvaný útvarom sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo 
Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia alebo príslušný služobný úrad, alebo 
služobný orgán, ktorý dávku sociálneho zabezpečenia vypláca, aby preukázal tieto 
skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v určenej lehote, 
c) zúčastniť sa posudzovania zdravotného stavu počas trvania dočasnej neschopnosti, ak 
mu to zdravotný stav umožňuje, 
d) zúčastniť sa posudzovania zdravotného stavu na účely invalidity, 
e) zúčastniť sa na opätovnom posúdení zdravotného stavu poberateľa invalidného 



dôchodku v určenom termíne, ak sa predpokladá zmena zdravotného stavu a zmena 
schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, 
f) dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej 
neschopnosti zdržiavať sa na adrese uvedenej na potvrdení o dočasnej neschopnosti, 
g) vrátiť dávku sociálneho zabezpečenia alebo jej časť odo dňa, od ktorého nepatrila 
vôbec alebo nepatrila v poskytnutej sume, ak 
1. nesplnil povinnosť ustanovenú týmto zákonom, 
2. prijímal dávku sociálneho zabezpečenia alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z 
okolností predpokladať, že sa vyplatila neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila, 
3. vedome inak spôsobil, že dávka sociálneho zabezpečenia alebo jej časť sa vyplatila 
neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patrila, 
4. rozhodnutie o skončení služobného pomeru bolo zrušené a jeho služobný pomer 
trvá, 
h) plniť ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom. 

 


